
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

CENTRUL METROPOLITAN DE EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ „IOAN I. DALLES” 
 

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 18,  sector 1, 010052 BUCURESTI 

CF. 4266693, RO57 TREZ 7012 1G33 5000 XXXX, Trezorerie Sector 1 
Tel.: 0040 021 314 66 37;  Fax: 021 314 40 78 

E-mail: secretariat@dalles.ro, site: www.dalles.ro 
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
DATE PERSONALE CURSANT:  

Nume și prenume:  

Adresă:  

Cod numeric personal / Seria și nr. C.I.  

Locul și data nașterii:  

Telefon:   

E-mail:   

Studii (medii/superioare)  

DATE DESPRE CURS:  

Denumirea cursului:  

Perioada de desfășurare:  

Grupa/Orar:  

Taxa cursului/ Nr. chitanţă  

DATA ÎNTOCMIRII FIȘEI:  

SEMNATURA CURSANTULUI:   

 

 

 

 

 

1. Plata cursului se poate face în numerar la casieria institutiei sau prin OP in contul nr. RO57 TREZ 7012 1G33 5000 XXXX deschis 

la Trezoreria Sector 1, cod fiscal 4266693. Completând formularul de înscriere, vă daţi consimtământul ca datele personale 

(nume, prenume, CNP, serie și număr C.I., adresă, e-mail etc) să fie utilizate pentru completarea certificatelor de absolvire şi 

pentru transmiterea ofertei de programe de formare profesională. Aceste date sunt securizate în baza de date a instituției. 

2. Se admite retragerea de la curs doar după desfășurarea primei ore de curs, depunând o cerere la secretariatul instituţiei. Se va 

reţine taxa aferentă cursului frecventat şi un procent de 10% din taxa achitată pentru cheltuieli administrative. După această 

perioadă nu se mai admite retragerea de la curs. 

3. În cazul în care retragerea va fi solicitată înaintea debutului cursului, se va reţine suma de 100 lei, reprezentând un procent de 

50% din valoarea avansului minim aprobat, respectiv 200 lei. 

4. CENTRUL METROPOLITAN DE EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ”IOAN I.DALLES” işi rezervă dreptul de a prelungi perioada de 

înscriere până la întrunirea numărului minim de cursanţi necesar formării unei grupe. 

5. În cazul în care se va plăti în rate, cursantul se obligă ca în decurs de maximum o lună de la debutul cursului să achite integral 

taxa cursului (în funcție de perioada cursului). 

6. Cursantul își exprimă acordul în mod expres cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și să prelucreze 

datele mele pe durata desfășurării cursurilor și instituția va asigura limitarea accesului persoanelor neautorizate în spațiile 

destinate exclusiv cursanților, precum și la locul de desfășurare a cursurilor. 

7. Cursantul confirmă, prin semnarea prezentului document, că a fost informat cu privire la prevederile Regulamentului intern 

pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date la nivelul 

CENTRULUI METROPOLITAN DE EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ”IOAN I.DALLES” și că i s-au adus la cunoștință drepturile sale 

prevăzute în Regulamentul (UE) 206/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind  protecția datelor în limba engleză, General Data Protection Regulation) . 

  

 DATA___________________                                               Semnătura____________________________ 
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http://www.dalles.ro/

